Громада – великий чоловік
І.Я. Франко

м. Бібрка, 18 серпня, 2016 рік
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Дитячий благодійний ярмарок
Діти, що мешкають по вул.
Уляни Кравченко (віком 6-12
років), вирішили не просити
допомоги в дорослих, а самі
взяли ініціативу у свої руки. У
суботу, 6 серпня, вони провели
свій
перший
благодійний
кулінарний ярмарок, а 13 серпня
– другий. Усі страви були
надзвичайно
смачні,
мабуть,
тому й розкупили їх за 30-40
хвилин. Під час цих ярмарків
діти зібрали близько двох тисяч
гривень. За отримані кошти
ініціативні юні бібрчани хочуть
придбати собі нову каруселю.
Ярмарки плануються щотижнево,
допоки не назбирається потрібна
сума.
Також,
аби
швидше
отримати гроші, діти збирають
макулатуру.
Запрошуємо
всіх
охочих
допомогти маленьким ініціативним
містянам. Приходьте щосуботи, о
20 годині, на ярмарок, також
можете
допомогти,
принісши
макулатуру.
Усім
учасникам
ярмарку й гостям – подарунок –
вечірній кіноперегляд просто неба.
У першому ярмарку взяли участь: Сеник Ю., Коцюмбас П., Лесняк Ю., Мельник Ю., Ковтун О.,
Костирко М. і С., Цап Р., Змисла Н, Крутій А., Кубай В., Довгулич О., Дулько Н.
Наш. кор.

Допоможи війську!
20 серпня планується поїздка в зону АТО. Прохання до
мешканців
долучитися
до
збору
допомоги
нашим
захисникам. Просимо приносити продукти тривалого
зберігання, страви, зокрема, вареники, хліб, печиво, а також
гігієнічні засоби, шкарпетки, цигарки й т.і.
Останній день збору – п’ятниця, 19
серпня. Пункт збору – кіоск ПП
Люлик (колишній кіоск Р. Гринуса).
Святкуймо День Прапора цікаво!
23 серпня - День Державного Прапора України. Цього дня
відбудеться велопробіг м. Бібрка - г. Камула. Запрошуємо всіх
охочих приємно, весело, цікаво та корисно провести час : За
детальною інформацією звертайтеся: 067-4232415 (Аня), 0976211622 (Оксана).
ГО «Молодь Бібрки»

План заходів у контексті святкування 25-річчя Незалежності України
21 серпня (неділя)
Народний дім «Просвіта» запрошує до участі у XX-му Фестивалі духовної пісні та Божого слова
(започаткованого 1996 р., зокрема під час відзначення 785-річниці з дня заснування міста
Бібрки), який відбудеться на пл. Стрілецькій у м. Бібрці біля каплиці Пресвятої Богородиці .
До участі запрошуються парафіяльні хори, солісти, дуети, тріо, ансамблі, читці з Бібрського
куща, Перемишлянщини та м. Львова.
Початок святкування о 15:00 год.
(* фестиваль фінансує Бібрська міська рада)
22 серпня (понеділок)
Буде проведено огляд та відбір до VI-го дитячого фестивалю мистецтв у приміщенні Бібрської
загальноосвітньої школи ім. Уляни Кравченко. Учасники поділені на категорії: солісти, дуети,
ансамблі. Виступи оцінюватиме комісія та оргкомітет. Учасниками конкурсу є діти із м.
Перемишлян, Перемишлянського р-ну, м. Стрия та
м. Львова.
Початок святкування о 11:00 год.
(* фестиваль фінансує Бібрська міська рада)
23 серпня (вівторок)
Чоловічий вокальний гурт «Співай, козаки» виступить у м. Перемишлянах із нагоди Дня
Прапора. Гурт виступить від Народного дому «Просвіта» м. Бібрки.
24 серпня (середа)
У церкві Святої Покрови у м. Бібрці о 09:00 год. відбудеться Свята літургія з нагоди Дня
Прапора та 25-річниці Дня Незалежності України.
Після закінчення літургії священики, парафіяни, мешканці міста та довколишніх сіл підуть на
гору Щеку до пам’ятного Хреста, встановленого з нагоди Дня Незалежності України, де буде
здійснено урочисте підняття прапора України. Також відбудеться молебень, будуть виступи.
О 17:00 год. на території, прилеглій до Народного дому «Просвіта», на відкритій літній сцені
буде проведено VI-ий дитячий фестиваль «Барви літа». Глядачі матимуть нагоду подивитися
концерт, а також долучитися до інших цікавих заходів.
Святкування відбуваються за підтримки та сприяння Бібрського міського голови та Бібрської
міської ради.

Новини культури
Огляди-конкурси 2016 року в Народному Домі
Відродження України, її духовність неможливі без слова, пісні, музики, які живуть вічно з
нашим багатостраждальним народом, передаються у спадок із покоління в покоління.
Упродовж 2016 року в приміщенні Народного дому відбувалися районні огляди-конкурси за
участю Народних домів Бібрського куща за чотирма жанрами: лунала пісня, музика, рядки
поезії, уривки з драматичних творів.
Розпочався рік першим Різдвяним оглядом. Від Народного дому організаціями міста ходив
гурт колядників фольклорного колективу «Веснянка» під керівництвом Наталії Свіжак. Під час
виступів звучали щедрівки, колядки, віншування, виблискувала Різдвяна зірка вертепу.
Фольклорний колектив був нагороджений грамотою відділу культури Перемишлянської РДА.
У лютому в Народному Домі відбувся огляд-конкурс читців: звучала поезія Івана Франка з
нагоди 160-річчя від дня народження поета та поезія Тараса Шевченка. Народний дім Бібрки
отримав Диплом ІІІ ступеня.
У березні в районному Народному Домі відбувався обласний огляд-конкурс хорових
колективів області, присвячений Іванові Франкові. Окрім Перемишлян, огляд хорів відбувався в
Самборі та Жовкві. 13 березня 2016 року в районному Народному домі виступали хори з семи
районів Львівської області. Від Бібрки виступили народний жіночий хор «Горлиця» (керівник
Лариса Хомутник), який у номінації «однорідні хори» був нагороджений дипломом ІІ ступеня, та
народна капела «Бібрчани» під керівництвом Михайла Наконечного. Цього ж дня виступали
хорові колективи, різні за кількістю учасників та різноманітністю сценічних костюмів, з цікавим
репертуаром пісень на слова Івана Франка.
У травні фольклорний колектив разом із драмгуртком виступив з веснянками, гаївками та
великодніми забавами в церкві Пресвятої Богородиці. У червні драмгурток Народного дому на
районному огляді-конкурсі представив дитячу казку «Колобок» (керівник Наталія Свіжак) та
отримав нагороду - грамоту за ІІ місце від Театрального форуму-2016 р. Липень відзначився ще
одним оглядом, який відбувся в Народному Домі 31 липня за участю п’ятнадцяти народних
домів Бібрського куща. Від Народного дому Бібрки виступили дитячі вокальні гурти «Мальви»,
«Вишиванка» (керівник Люся Сурмач) та вокальне тріо (керівник Наталія Свіжак). Для глядача
конкурс був цікавим різноманітністю виконаних пісень та самих виконавців. Колективи
Народного дому Бібрки посіли перше та друге місця. Кожен гурток Народного дому Бібрки
показав доволі високий професійний рівень. Такі показники спонукають до подальшої активної
праці.
В.о.директора Народного дому м.Бібрки Наталія Свіжак

Діти Івана Франка: Тарас - бібрський слід

До 160-ої річниці з дня народження Великого Каменяра (Продовження)
Пам'яті онука Ігоря присвячую
Починаються довгі восьмирічні мандри в мундирі й без нього, на фронтах і в тилу, на
передовій і в концтаборах. Усе довелося пережити, перебути, перетерпіти. Дослідники
життєвого шляху Тараса наголошують, що про свої фронтові колізії він не любив згадувати, не
залишив і спогадів. Ті скупі дані, які
можна знайти, свідчать що в однострої
австрійського підстаршини, а пізніше
й старшини, місив окопне болото на
італійському та російському фронтах,
перехворів на тиф. Перебуваючи на
Східному фронті в районі Одеси,
потрапив у полон, став в'язнем
більшовицького концтабору в Кожухові
біля Москви. Про подальші життєві
перипетії батька розповідає його син
Роланд:
«Звільнений
з
полону
перебрався до Харкова, де на певний
час перебував у сумнозвісній Холодній
горі, - оповідає Роланд, - опісля
працював учителем і тільки в 1922
році
з
великими
труднощами
повернувся до рідного Львова».
Переступивши поріг отчої хати на
вул. Понінського , перевівши дух,
Тарас поспішає до Бібрки, до коханої Катрусі, яка ждала його весь цей час. Йому 33, їй 22, вони
одружуються у цьому ж 1922. Ця подія відбулася 12 серпня в Бібрці, у церкві св. Покрови.
Обряд вінчання провів парох о. Олександр Данилович (помер 06.01.1925р., похований на
міському цвинтарі). Свідками при вінчанні, згідно з даними метричної книги №114 по Бібрці,
яка зберігається в Перемишлянському райвідділі ДРЦС, були Юліан Ярошинський (з боку
молодої) та Петро Франко (від молодого).
Весілля було в Бібрці, в одній із двох кімнат хати Фалькевичів. Час був такий, що про якусь
пишну забаву говорити не доводиться. Скромність узагалі була притаманна українським
весіллям того часу, особливо повоєнної розрухи. Згадують, що навіть шлюб Тарас Франко брав у
позиченому фраці. На пам'ять про подію молоді, свідки шлюбу та дружки з дружбами зробили
світлину на подвір’ї Фалькевичів (ріг вул. Сокола й 26 листопада, нині Львівська й 22 січня).
Після одруження розпочали спільне життя в нелегких умовах польської окупації краю. Важко
було знайти роботу, бо прізвище Франко, та ще й Тарас, викликало в польських властей реакцію
несприйняття, м'яко кажучи.
Переборюючи труднощі в спільному тандемі, Катерина й Тарас створили міцну сім'ю. Йому
довелося вчителювати в різних містечках і містах Галичини, бути в роз'їздах. Жили спочатку у
Львові, потім був Станиславів. Дочекалися дітей. Первістком у молодих Франків була дочка,
вона народилася ЗО жовтня 1925 p., її назвали подвійним іменем - Зиновія-Ростислава. У 1926
році, рівно через рік, ЗО жовтня на світ з’явилася друга дитина, теж дочка, їй дали ім'я Дарія Любомира. 28.03.1932 року народився й син, нарекли його подвійним іменем - РоландОлександр (прижилось перше).
Проживаючи у Львові, сім'я Тараса Франка не забувала Бібрки: діти частенько бували в бабці
Фалькевич, дружили із сусідськими дівчатами. На вакаціях, у вільний від гімназійних обов'язків
час, до Бібрки приїжджав і Тарас із сином. Дочка Фалькевичів Франя (сестра Катерини) була
одружена із Романом Кулиничем, директором школи у Бібрці в 1939-1944 pp. (репресований
більшовицькою владою). Дочка Кулиничів Олександра (як письменниця відома під псевдо
Олекса Чинилук) доводилася двоюрідною дітям Тараса і Катерини. У листі до близької бібрської
сусідки Чеслави Чабан (проживає нині в Бібрці) згадувала, що літом, перебуваючи в Бібрці,
Тарас Франко любив купатися в басейні «під дубиною», збирати в лісі гриби, був спортивно
налаштований (лист від 11.06.2007 p.).
Катерина Франко була в курсі бібрецького життя. Олександра Кулинич в уже цитованому
листі відтворювала з пам'яті: «Тітка Катерина була дуже добра: не робила різниці між своїми і
сестриними дітьми (Олександра та її брат Ігор під час навчання у Львівській гімназії мешкали у
Франків на Понінського і були джерелом бібрських новин). (Олександра Кулинич, у заміжжі
Черпіта, померла 18.04.2013 p., похована в Ходорові).
Із початком Другої світової війни й першої радянізації 1939-1941 pp., більшовицькою
масакрою в тюрмах Галичини на початку німецько-радянської війни ситуація, з погляду
людських комунікацій, різко змінилася. Потім прийшла німецька окупація. Страх став
домінантою життя. Але це інша тема.
(Продовження. Початок у попередньому числі газети)
Тарас Шах, заслужений учитель України, член УВАН (Канада). 28.07.2016 р.

На черговому засіданні виконавчого комітету Бібрської міської ради
12 серпня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Бібрської міської ради. У порядку
денному були такі основні питання:
- про розробку історико-архітектурного опорного плану м. Бібрки ;
- про розгляд заяви мешканців вул. Галицької щодо надання дозволу на під’єднання до
міської каналізаційної мережі;
- про розгляд заяв мешканців Бібрки щодо надання дозволу на приватизацію житлових
квартир;
- про розгляд заяви мешканців будинку, що на пл. Національного Відродження, щодо
надання дозволу на добудову житлового будинку.
Розгляд першого питання є особливо важливим для м. Бібрки, оскільки місто належить до
історичних населених пунктів України. Тому історико-архітектурний опорний план м.Бібрки це обов’язкова складова частина генерального плану , який визначатиме також межі
історичних ареалів м.Бібрки (визначення місць розташування пам’яток культурної спадщини у
м.Бібрці та їхніх охоронних зон). Виконавчий комітет Бібрської міської ради ухвалив позитивне
рішення про розробку цього документа.
Також ухвалено рішення про надання дозволу на під’єднання до міської каналізаційної мережі
будинків по вул. Галицькій. Виконавчий комітет Бібрської міської ради вдячний мешканцям
А. Чабану, І. Якиму, М. Бачинській, Н.Кобрин, Д. Коваль, І.Чепіжаку за вкладені
кошти й
працю, спрямовані на будівництво каналізаційної мережі біля власних будинків. Цей приклад
вартий наслідування.
Отримали позитивне рішення також мешканці м.Бібрки, які вирішили приватизувати свої
квартири.
Мешканці пл. Нац. Відродження, які звернулися
щодо надання дозволу на добудову
житлового будинку, одержать від виконавчого комітету відповідь із роз’ясненням. Згідно з
чинним законодавством, для отримання дозволу на добудову житлового будинку їм необхідно
створити об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), одержати документи на
земельну ділянку для обслуговування будинку і після цього розпочинати процедуру отримання
дозволів на добудову. Це тривалий процес, внаслідок якого мешканці будуть власниками і
будинку, і прибудинкової території, якими зможуть розпоряджатись на свій розсуд.
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Бібрської міської ради С.З. Охримович

Про комунальну сферу
Триває ремонт даху будинку №9 по вул. Уляни Кравченко (5,6 під’їзди). Ремонт
здійснюється спільними зусиллями мешканців та міської ради. Бібрська міська рада й надалі
готова допомагати всім активним мешканцям.
Виконком БМР
КП «Бібрський комунальник» провело поточний ремонт водогону на території Бібрського
водозабору, під час якого зроблено заміну 33 м аварійного водопроводу Ø 110 мм між
свердловинами №1 та №2. Це покращить роботу глибинних насосів, зменшить втрати води в
системі та енергозатрати підприємства.
КП «Бібрський комунальник»

Оголошення
Першого-шостого жовтня запрошуємо здійснити ювілейне паломництво Року Божого Милосердя
до Святої землі (Ізраїль, Палестина). Перебування в унікальних місцях життя Спасителя. Виліт із
Києва. Найдешевша поїздка в році - 560 доларів! Запис до закінчення формування груп.
Тел. 067 680 97 93, 063 390 16 58, о. Зіновій
Бібрська міська рада, виконавчий комітет, депутати Бібрської міської ради висловлюють щирі
співчуття Оксані Довгаль у зв’язку з важкою втратою - передчасною смертю батька.

